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NYHETSBREV AUGUSTI 2018
Kära trädgårdsvänner!
Det här försenade augustibrevet når dig kanske inte förran vi blädd-
rat fram septemberbladet i almanackan. Som du säkert m’ärkt blev 
det inga temadagar i augusti, Trädgårdsfestivalen i Vingåker och 
en busslast trädgårdsfolk tog helgen i anspråk för oss. Vi får försöka 
bättra oss i månadsskiftet sep-okt.
Säsongen går mot sitt slut och vår trädgård har repat sig rejält efter 
den torra sommaren. Mycket tid går åt för att kratta upp fallfrukt 
från gräsmattorna för att röja väg för gräsklipparen. Äppelskörden 
blir enorm och mängder av druvor blir det också i medelhavsträd-
gården.
Tänk på att hösten är bra planteringstid, mera om detta nedan.
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Den 15-16 september kan 

du träffa oss på Julita 

gårds äppeldagar!

Hösten bra planteringstid
Växter som planteras på 
hösten får extra lång tid 
på sig att anpassa sig från 
krukodlingen till sin nya 
växtplats. Ovan jord kanske 
plantan ser ut att ha avstan-
nat men rötterna är aktiva 
och växer så länge det finns 
värme i jorden. Höstregnen 
gör jorden fuktig vilket också 
underlätter etableringen för 
nya växter men glöm ändå 
inte att vattna ordentligt. 
På hösten ser man också de 
”luckor” i rabatterna som be-
höver fyllas till nästa säsong. 
Nu är också tid att plantera 
vårblommande lökar, ta en 
titt på våra löklistor som 
bifogas och beställ i god tid. 
Låt årets överblommade väx-
ter stå kvar, de ger ett visst 
skydd vid barvintrar och ger 
ny näring åt jorden när våren 
kommer.
Ett urval av växter som du 
hittar just nu på Äppelgården:

Astilbe chinensis ´Pumila´
DVÄRGASTILBE

Chelone glabra
SKÖLDPADDSÖRT

Helianthus x laetiflorus 
´Miss Mellish´ PRÄRIESOLROS 

Heuchera ´Blackberry Jam´ 
m fl namnsorter ALUNROT

Thalictrum ´Elin´
TRÄDGÅRDSRUTA

Varför ekologisk lök 
I årets löklistor som 
följer med detta brev 
är drygt hälften av sor-
terna ekologiska. Lökarna 

EKO

kommer från certifierade 
odlare och är särskilt att-
raktiva för bin, fjärilar och 
andra insekter. Priserna 
är något högre men det 
kompenseras på vissa 
sorter av att de ekologiska 
lökarna är något mindre 
så att utpriset ändå blir 
det samma. Som vanligt 
strävar vi efter att du ska få 
så stora lökar som möjligt 
när vi kan välja lökstorlek. 
Storleken på lök är lika 
med omkretsen i centi-
meter på bredaste stället. 
Gör ett mätverktyg av en 
graderad pappersremsa 
eller använd ett vanligt 
måttband och kolla så ska 
du få se att det stämmer.

Både varmt och vackert 
Det här är vårt ”vedtak” där 
vi förvarar ved som inte 
får plats i vedboden. Håll 

med om att ved förutom 
att värma också kan vara 
vacker. Sedumtaket var 
grönt även denna sommar. 


